
02
/0

8

Artikel 1: Begripsbepalingen.
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Aanbod: het aanbod van het Bedrijf aan de Klant tot koop op afbetaling, Installatie, Onderhoud en Service van een Toestel, dat wordt 

neergelegd in een Overeenkomst.
1.2 Bedrijf: Kemkens Comfort Rent B.V., wederpartij van de Klant bij de Overeenkomst. 
1.3 Installateur: landelijk erkend installatiebedrijf overeenkomstig de regeling voor de erkenning van: elektrotechnisch Installateur (REI 1994), 

gastechnisch Installateur (REG 1994), water (REW 1994) of erkende STEK Installateur.
1.4 Installatie: de plaatsing en aansluiting van het Toestel.
1.5 Klant: de wederpartij van het Bedrijf bij de Overeenkomst. 
1.6 Onderhoud: het verrichten van Werkzaamheden aan een Toestel die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren daarvan, 

volgens de richtlijnen en onderhoudssystematiek van de fabrikant van het Toestel.
1.7 Overeenkomst: de Overeenkomst van koop op afbetaling, Installatie, Onderhoud en Service van een Toestel tussen het Bedrijf en de Klant. 
1.8 Perceel: elke onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, waarin of waaraan het Toestel wordt geplaatst. 
1.9 Randapparatuur: de apparaten c.q. onderdelen die niet tot het Toestel behoren, bijvoorbeeld: het expansievat, het overstortventiel, de 

vulkraan, de inlaatcombinatie, de radiatorkra(a)n(en) en de merkgebonden thermostaat.
1.10 Service: het verhelpen van Storingen, conform de richtlijnen van de fabrikant van het Toestel.
1.11 Storingen: gebreken aan (een onderdeel van) het Toestel, als gevolg waarvan adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden.
1.12 Toestel: een apparaat ten behoeve van verwarming, warmwaterbereiding, drogen, koelen, enz.
1.13 Toestelonderdeel: alle onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden. 
1.14 Werkzaamheden: de op grond van de Overeenkomst door of namens het Bedrijf te verrichten -, Onderhouds- en Servicewerkzaamheden.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst, alsmede op alle aanbie-dingen terzake de totstand-

koming van een Overeenkomst. Indien andere voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid 
de Algemene Voorwaarden.

2.2 Afwijkingen van bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen het Bedrijf en de Klant wordt 
overeengekomen.

2.3  Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het Bedrijf gebruik maakt of heeft 
gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst.

Artikel 3: Aanbod; totstandkoming Overeenkomst
3.1 Voor de totstandkoming van een Overeenkomst wordt aan de Klant een schriftelijk Aanbod (in tweevoud) gedaan. Het Aanbod is voorzien van 

een dagtekening en kan door het Bedrijf gedurende één maand na dagtekening niet worden ingetrokken. Het Aanbod vervalt na deze termijn, 
tenzij het Bedrijf anders beslist. 

3.2 Het Aanbod geeft inzicht in de opbouw van de door de Klant verschuldigde maandelijkse bedragen gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst. De daarin vermelde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.3 De van het Aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door het Bedrijf of in haar 
opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van het Bedrijf. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld en getoond worden met het 
oogmerk een vergelijkbare aanbieding te verkrijgen. Zij mogen ook niet door de Klant of een derde worden vermenigvuldigd.

3.4 Indien de Klant niet een exemplaar van het Aanbod binnen de aangegeven periode voor akkoord ondertekent, dienen de bij de aanbieding 
behorende bescheiden, op verzoek van het Bedrijf, binnen veertien dagen aan haar te worden geretourneerd.

3.5 Het Aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
3.6 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van het Aanbod door de Klant.

Artikel 4: Levering en Eigendomsovergang Toestel
4.1 Het tijdstip van levering c.q. de leveringstermijn van het Toestel wordt in onderling overleg tussen het Bedrijf en de Klant overeengekomen 

en is mede gebaseerd op de gebruikelijke leveringstermijn van de fabrikant. 
4.2 De eigendom van het Toestel gaat over op de Klant op het moment van aflevering. De Installatie van het Toestel zal zoveel mogelijk 

aansluitend op de aflevering van het Toestel aan de Klant plaatsvinden.

Artikel 5: Installatie, Onderhoud en Service; de Werkzaamheden
5.1 Algemeen

 5.1.1 Verplichtingen van het Bedrijf.
5.1.1.1  Het Bedrijf zal de Werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uitvoeren. De Werkzaamheden 

worden verricht binnen de normale werktijden van het Bedrijf, tenzij anders is overeengekomen. 
5.1.1.2  Het Bedrijf is verplicht de Klant te wijzen op:
  a. Onjuistheden in de door Klant gewenste locatie binnen/buiten het Perceel voor de Installatie van het Toestel;
  b. Onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;
  c. Kenbare gebreken van de onroerende zaak waaraan de Werkzaamheden worden verricht;
  d. Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking worden gesteld; een en 

ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden aan het Bedrijf openbaren en het Bedrijf ter 
zake deskundig moet worden geacht;

  e. Het Bedrijf draagt er zorg voor dat de Werkzaamheden worden verricht door daartoe bevoegde personen.
 5.1.2 Verplichtingen van de Klant.

5.1.2.1 De Klant zorgt voor tijdige betaling van de verschuldigde maandelijkse bedragen gedurende de looptijd van de Overeenkomst. 
Voor het geval de Klant aan het Bedrijf een machtiging verleent om de verschuldigde maandelijkse bedragen van diens (post)
bankrekening te laten incasseren, zorgt de Klant ervoor dat voldoende saldo op de rekening aanwezig is.

5.1.2.2  De Klant stelt het Bedrijf in de gelegenheid de Werkzaamheden te verrichten.
5.1.2.3  Voor zover van toepassing zorgt de Klant er voor dat het Bedrijf tijdig kan beschikken over de voor de Werkzaamheden 

benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede de door haar in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden te 
verschaffen gegevens. 

5.1.2.4 De Klant verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de Werkzaamheden 
benodigde energie. De kosten van benodigde elektriciteit, gas en water zijn rekening van de Klant.

5.1.2.5  Het Bedrijf en de Klant kunnen overeenkomen dat het Bedrijf het Toestel voor Installatie tijdelijk opslaat in een opslagruimte 
bij de Klant. De Klant zal zorgdragen voor een ongestoord gebruik van deze opslagruimte.

5.1.2.6  De Klant dient er voor zorg te dragen dat door derden uit te voeren Werkzaamheden en/of leveringen, die niet door het Bedrijf 
worden verricht, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de Werkzaamheden door het Bedrijf daarvan geen 
vertraging ondervindt. Indien niettemin vertragingen, als in dit lid bedoeld, ontstaan, dient de Klant het Bedrijf hiervan tijdig in 
kennis te stellen.

5.1.2.7  Indien de aanvang van de Werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid dient de Klant 
de daarmee voor het Bedrijf verband houdende schade te vergoeden.

5.1.2.8  Indien de voortgang van de Werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden die de Klant kunnen worden toegerekend 
en hieruit voor het Bedrijf schade voortvloeit, dient de Klant deze schade te vergoeden.

5.1.2.9  De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  a. Onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;
  b. Gebreken aan de onroerende zaken waaraan de Werkzaamheden worden verricht;
  c. Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking worden gesteld;
  Een en ander onverlet de plicht van het Bedrijf de Klant te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 5.1.1.2.
5.1.2.10 De Klant zal desgevraagd een door de eigenaar of (een) andere rechthebbende(n) van het Perceel ondertekende verklaring 

overleggen, waarin deze toestemming verleent voor het installeren, hebben en houden van het Toestel in het Perceel. De Klant 
dient in dat geval zelf in contact te treden met de eigenaar van het Perceel met betrekking tot het eigendom van het Toestel.

5.1.2.11 De Klant verleent medewerking aan het Bedrijf om in gevallen als bedoeld in artikel 10.3 het Perceel te betreden om het Toestel 
daaruit te verwijderen. 

5.1.2.12 De Klant verbindt zich het Bedrijf, zolang de Overeenkomst van kracht is, onverwijld te informeren wanneer hij voornemens is 
het Perceel, waarin het Toestel zich bevindt, of het Toestel, te verkopen resp. te verhuizen. In die gevallen worden de nog niet 
vervallen maandelijkse bedragen in hun geheel en terstond opeisbaar

5.1.2.13 De Klant is verplicht indien zijn faillissement, of, surseance van betaling of schuldsaneringregeling natuurlijke personen 
wordt aangevraagd, enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, de Klant failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, 
dan wel indien elke andere omstandigheid zich voordoet die mogelijkerwijs het nakomen van de Overeenkomst door de 
Klant beïnvloed, het Bedrijf hiervan onverwijld in kennis te stellen en de curator c.q. beslaglegger onverwijld inzage in de 
Overeenkomst te geven.

 5.1.3 Onvoorziene omstandigheden
Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet het Bedrijf hiervan onverwijld mededeling aan de Klant. Indien het Bedrijf de 
Klant niet kan bereiken, dan zal het Bedrijf de uitvoering van de Werkzaamheden onderbreken, tenzij de onvoorziene omstandigheden 
onmiddellijk handelen vereisen om de schade te beperken. Eventuele extra kosten die het Bedrijf daardoor moet maken, dienen door 
de Klant te worden vergoed.

5.2 Installatie van het Toestel.
 5.2.1 Het Toestel zal in opdracht van het Bedrijf door een Installateur worden geïnstalleerd. 
 5.2.2 De plaats van het Toestel en de wijze van uitvoering van de leidingaanleg wordt in overleg met de Klant door of namens het Bedrijf 

vastgesteld, met inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften. 
 5.2.3 De kosten van Installatie van het Toestel worden in het Aanbod vermeld (al dan niet indicatief), en worden eenmalig separaat in 

rekening gebracht. In overleg tussen het Bedrijf en de Klant kan echter (een deel van) deze installatiekosten in de vergoeding ex artikel 
6.1 worden meegenomen.

 5.2.4 Het is de Klant niet toegestaan zonder toestemming van het Bedrijf het Toestel te (doen) verplaatsen binnen of buiten het Perceel.
 5.2.5 De kosten voor het wijzigen, verplaatsen of herplaatsen van het Toestel uitgevoerd op verzoek van de Klant of ingevolge enige bepaling 

in de Overeenkomst of op grond van een gerechtelijke uitspraak, zijn voor rekening van de Klant. Indien verplaatsing nodig is vanwege 
een onjuiste plaatsing door het Bedrijf, zijnde strijdig met de regelgeving, zijn de kosten voor rekening van het Bedrijf.

5.3.  Onderhoud en Service 
 5.3.1 Het Bedrijf is verplicht tot het verrichten van Onderhoud en Service aan het Toestel gedurende de looptijd van de Overeenkomst. In dat 

kader verplicht het Bedrijf zich om:
  a.  het Toestel zodanig te onderhouden dat deze veilig, doelmatig en bedrijfszeker kan functioneren.
  b. Storingen aan het Toestel zoveel mogelijk op de dag van melding doch uiterlijk binnen 24 uur zal een storing worden onderzocht en 

zo veel mogelijk worden verholpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt. 
 5.3.2 De Klant verplicht zich:
  a.  Het Toestel te behoeden tegen beschadiging, waaronder bevriezing;
  b.  Het Toestel te gebruiken overeenkomstig zijn aard en bestemming en de door het Bedrijf en/of fabrikant gegeven aanwijzingen voor 
    het gebruik op te volgen. Schade die ontstaat door het niet opvolgen van de aanwijzingen komen voor rekening van de Klant; 
  c.  Van het niet of niet behoorlijk functioneren van het Toestel onmiddellijk kennis te geven aan het Bedrijf;
  d.  Geen wijzigingen aan het Toestel aan te (laten) brengen en daaraan geen controle-, onderhouds- of herstelwerkzaamheden te 

(laten) 
    verrichten anders dan door het Bedrijf;
  e.  De door of vanwege het Bedrijf aangewezen functionarissen in de gelegenheid te stellen het Toestel te controleren, te onderhouden 
    en/of te herstellen; 
  f.  Bedrijfsmatig gebruik van het Toestel is slechts toegestaan indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 5.3.3 Het navolgende valt niet onder de terzake de Service overeengekomen vergoedingen als bedoeld in artikel 6, en wordt ingeval van 

herstel c.q. vervanging bij afzonderlijke factuur door het Bedrijf aan de Klant in rekening gebracht: 
  a.  Appendages en accessoires die op het Toestel zijn aangesloten, doch geen Toestelonderdeel zijn;
  b.  Afsluiters, overstortventiel, expansievat en overige apparatuur die onderdeel uitmaken van de Randapparatuur;
  c.  Glasbreuk, krassen, schrammen en deuken;
  d. Defecten aan, verlies en beschadiging van het Toestel als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een 

inboedelverzekering. 
  e. Storingen als gevolg van een defect/storing aan de gasleiding.

5.4. Oplevering Werkzaamheden.
 5.4.1 De Werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer het Bedrijf aan de Klant heeft meegedeeld dat de Werkzaamheden voltooid zijn en de 

Klant deze heeft aanvaard.
 5.4.2 De Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd:
  a. wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de Klant van het Bedrijf de mededeling heeft ontvangen dat de Werkzaamheden 

zijn voltooid en de Klant heeft nagelaten de Werkzaamheden binnen die termijn te aanvaarden; 
  b. wanneer de Klant het Toestel (opnieuw) in gebruik neemt.
 5.4.3 Bij overschrijding van een expliciet overeengekomen opleveringsdatum is het Bedrijf verplicht de dientengevolge door de Klant 

geleden schade te vergoeden, tenzij de te late levering te wijten is aan de fabrikant c.q. de leverancier van wie het Bedrijf het Toestel 
heeft betrokken. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, worden de Werkzaamheden op of 
omstreeks deze datum opgeleverd.

Artikel 6: Vergoedingen
6.1 Terzake de koop op afbetaling van het Toestel is de Klant per maand aan het Bedrijf het in de Overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. 

Het maandelijkse bedrag is opgebouwd uit de aflossing van het Toestel waaronder begrepen de koopprijs van het Toestel verhoogd met 
een basisbedrag aan installatiekosten-, rente, administratiekosten, alsmede vergoeding voor Onderhoud en Service. Partijen kunnen 
overeenkomen dat in het maandelijkse bedrag tevens een deel van de kosten van Installatie zal zijn inbegrepen voorzover deze meer 
bedragen dan het basisbedrag aan installatiekosten. 

6.2 Het Bedrijf zal op verzoek van de Klant een indicatie geven van de te verwachten kosten, in verband met overige Werkzaamheden, die niet 
vallen onder artikel 6.1, door het noemen van een richtprijs (onder andere uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen), 
alvorens met deze Werkzaamheden wordt gestart. 

6.3 De vergoedingen kunnen tussentijds worden verhoogd met belastingen en heffingen die het Bedrijf krachtens wet en/of regelgeving 
verplicht en/of bevoegd is in rekening te brengen. Het Bedrijf is voorts bevoegd de vergoedingen jaarlijks te verhogen met het 
prijsinflatiecorrectiecijfer. 

6.4 Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief aansluitkosten van het nutsbedrijf, bouwkundige werkzaamheden, schilder-, graaf-, dichting- en 
bestratingswerk. 

Artikel 7: Betaling
7.1 De aan het Bedrijf op grond van de Overeenkomst toekomende bedragen dienen maandelijks middels automatische incasso te 

worden voldaan. Indien de Klant niet instemt met automatische incasso ontvangt de Klant maandelijks een factuur en worden extra 
administratiekosten in rekening gebracht. Het Bedrijf is bevoegd de facturering uit te besteden aan een derde. 

7.2 De verplichting tot betaling gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin het Toestel is afgeleverd en geïnstalleerd. Indien 
de aflevering en de Installatie van het Toestel ten gevolge van omstandigheden gelegen aan de zijde van de Klant geen doorgang hebben 
kunnen vinden, is het Bedrijf gerechtigd de betalingsverplichting in te laten gaan op het moment waarop het Toestel zou zijn geleverd en 
geïnstalleerd. 

7.3 De vergoedingen voor de Werkzaamheden zoals vermeld in artikel 6.2 worden apart gefactureerd. 
7.4 Een nota dient te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum dan wel binnen de door het Bedrijf op of bij de nota aangegeven 

termijn indien die langer mocht zijn dan veertien dagen. Het Bedrijf geeft aan op welke wijze de nota kan worden voldaan. 
7.5 Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag wordt door het Bedrijf een aanmaning verzonden. De kosten van deze aanmaning 

bedragen 15,00 Euro (administratiekosten).
7.6 Kosten welke door het Bedrijf worden gemaakt om nog openstaande facturen te incasseren zijn te allen tijde voor rekening van de Klant. Bij 

niet tijdige betaling en na ingebrekestelling is de Klant in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd. 
7.7 Het niet-gebruiken van het Toestel alsmede het niet goed functioneren van het Toestel, levert geen reden voor opheffing dan wel opschorting 

van de betalingsverplichting. Onder niet-gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het Toestel indien de elektriciteits-, 
water- en/of gaslevering, om wat voor reden dan ook is onderbroken.

Artikel 8: Vervroegde opeisbaarheid
8.1 In geval van nalatigheid van betaling door de Klant van de maandelijks verschuldigde bedragen, is het Bedrijf op grond van artikel 7A:1576c 

BW gerechtigd de gehele koopprijs van het Toestel vervroegd en in zijn geheel op te eisen, indien voor het geval de achterstand, ten aanzien 
van één termijn tenminste een tiende, of ten aanzien van meer termijnen gezamenlijk tenminste een twintigste deel van de gehele koopprijs 
bedraagt. Het Bedrijf is hiertoe alleen gerechtigd indien de Klant na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft om aan zijn verplichtingen te 
voldoen.

Artikel 9: Schade/Aansprakelijkheid
9.1 Het Bedrijf is behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade. De omvang van de eventuele aansprakelijk van het Bedrijf is 

beperkt tot een bedrag van maximaal € 400.000,00 per gebeurtenis.
9.2 De aansprakelijkheid van het Bedrijf voor gevolgschade is uitgesloten.
9.3 Het Bedrijf is niet tot enige vergoeding of schadeloosstelling verplicht indien het verbruik van gas of elektriciteit, of de levering hiervan, 

toeneemt of wordt gestoord, belemmerd of verhinderd.
 
Artikel 10: Duur en einde van de Overeenkomst
10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan gedurende de looptijd zoals vermeld in het Aanbod. 
10.2 De Overeenkomst kan door de Klant tijdens de looptijd worden opgezegd onder betaling ineens van de nog niet vervallen maandelijkse 

bedragen.
10.3 Het Bedrijf heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar eventuele recht op vergoeding van schade, kosten en interest, 

indien: 
 a. de Klant, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen; 
 b. beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de Klant;
 c. de Klant surseance van betaling aanvraagt of diens faillissement wordt aangevraagd;
 d. de Klant onder curatele wordt gesteld;
 e. de Klant komt te overlijden;
 f. het Toestel verloren mocht gaan, door welke oorzaak dan ook, of indien het zodanig wordt beschadigd, dat, naar het voor beide partijen 
   bindend oordeel van een door het Bedrijf aan te wijzen deskundige, herstel niet meer is gerechtvaardigd.
 g. de Klant het Perceel waarin het Toestel is geplaatst, verkoopt en/of verhuist en door de Klant niet voldaan wordt aan artikel 5.1.12.12.
10.4 Bij een aanvraag tot faillietverklaring van de Klant, alsmede bij aanvraag van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, bij onder 

curatelenstelling of overlijden van of boedelafstand door de Klant, wanneer deze surséance van betaling aanvraagt, bij het instellen van 
een bewind in de zin van Boek I BW of van een trust, alsmede wanneer diens goederen rechtsgeldig geheel of gedeeltelijk door derden 
mocht worden in beslag genomen, is het aan het Bedrijf verschuldigde alsdan in zijn geheel, en terstond, opeisbaar zonder dat daartoe een 
ingebrekestelling vereist zal zijn. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die alsdan naar het redelijk oordeel van het 
Bedrijf gemaakt dienen te worden, teneinde het op dat moment aan haar verschuldigde te kunnen innen, komen voor rekening van de Klant.

11: Slotbepalingen
11.1 Deze Algemene Voorwaarden treden op 1 januari 2007 in werking.
11.2 De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene Voorwaarden koop op afbetaling Toestel in combinatie met 

Installatie, Onderhoud en Service”.
11.3 De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem en liggen bij het Bedrijf ter inzage en 

zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 
11.4 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van eventuele geschillen tussen partijen is bij uitsluiting 

de door de wet aangewezen rechter bevoegd. 
11.5 Het Bedrijf is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
11.6 De Algemene Voorwaarden zijn eigendom van Kemkens Comfort Rent B.V. en mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, 

aangehaald, gewijzigd en/of vermenigvuldigd.
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